
Spel v/d week, 1 maart 2022 
          

Sinds maanden weer fysiek bridgen, toch veel gezelliger dan 
achter een scherm, maar wel een goed alternatief. Het enige 
nadeel is dat er bij fysiek bridgen geen biedverlopen bekend zijn. 
Het eerste spel wat ik onder de aandacht wil brengen is spel 17, 
niet dat het zo’n spectaculair spel is maar wat mij opviel is dat 
alleen  paren in de B in 4♥ terecht zijn gekomen maar in de A geen 
enkel paar? En het is nog vreemder dat geen enkel A paar 10 
slagen maakt, terwijl de uitkomsten in vrijwel alle gevallen ♥ is? 
Heeft het Covid19 virus het A niveau aangetast?  

Het bieden kan als volgt gaan: 
Er zijn vele wegen die naar 
Rome leiden.  
De Bergen Raisen aanhangers 

zullen met de zuidhand 3SA bieden en noord zal waarschijnlijk corrigeren naar 4♥..  
Zuid kan ook direct 4♥ bieden, maar het nadeel hiervan is dat je niet weet hoe sterk partner is.  
Door eerst 2♦ te bieden kom je hierover meer te weten.  
Oost heeft wel 13 punten maar om na de 1♥ opening een informatie doublet los te laten vindt ik de 
hand net te zwak. Kwetsbaar, slechte verdeling 3-3-3-4 met name de 3 kaart ♥ is ongunstig. 
Het afspel lijkt toch niet zo moeilijk. ♥ naar de heer, ♠ naar de heer, troeftrekken eindigen in noord 
en ♦V voorspelen en op de twee vrije ♦ in noord twee ♣ afgooien. 
 

    
 

 
Bij dit spel een paar vragen over het bieden. 

 
 
 
 
Na het 2♣ bijbod van west weet 

ik dat er minimaal een manche geboden moet worden, maar 
welke? 3SA kan een optie zijn als west ook nog ♦ heeft, maar ook 
5♣ kan goed zijn. 
De volgende vragen heb ik: 
1 als ik 2♥ zou herbieden mag west daarop passen? 
2 als ik 3♣ zou herbieden mag west daarop passen? 
3 is een 1SA opening van oost een optie? 

Ik besloot 3♥ te herbieden wat met de westhand natuurlijk naar 4♥ werd verhoogd eindigend in 5♣ 
wat geen goede score opleverde. 
 
Ruud 
 
 

Spel 17    ♠ B2 

N/AL     ♥ HVB43 

        ♦ VT 

        ♣ HT98 

        

♠ VT85     N    ♠ A74 

♥ T8     W   O  ♥ 765 

♦ 8763     Z     ♦ H42 

♣ B76           ♣ AV42 

        ♠ H963 

        ♥ A92 

        ♦ AB95 

        ♣ 53 

 

 

 

 

 

N     O     Z     W 

1♥     P      2♦    P 

2♥     P      4♥    AP 

Spel 18    ♠ VT986 

O/NZ     ♥ H54 

        ♦ A53 

        ♣ T8 

        

♠ 2        N    ♠ AB753 

♥ VT97   W   O  ♥ A2 

♦ HVT2     Z     ♦ B9 

♣ HB52          ♣ AV76 

        ♠ H4 

        ♥ B863 

        ♦ 8764 

        ♣ 943 

 

 

 

 

 

N     O     Z      W 

-      1♠     P      2♣ 

P      ?       



 
   


